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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

كتابچه ترجمه قسمتي از كتاب بزرگ و معروف فتاواي شيخ اإلسالم ابن تيميه اين 

  .رحمه اهللا مي باشد

  :سوال

آگـاه باشـد تـا جزئيـات را بـه قـوانين كلـي        ناچار انسان بايـد بـه قـوانين كلـي شـرعي      

برگرداند تا طبق علـم و عـدل تكلـم كنـد و بدانـد فـالن جزيـي حكـم آن بـر كـدام كلـي            

ــد و فســاد عظيمــي     ــي مان ــم م ــاداني و جهــل و ظل ــه در ن ــق مــي شــود و گــر ن ــد  تطبي تولي

ي تصــويب و تخطئــه مجتهــدين و در داشــتن و نداشــتن گنــاه   خواهــد شــد، مــردم دربــاره

ــراي ك ــد و مــا اصــولي را   ب ــه ان وشــش كننــدگان در مســائل اصــول و فــروع، مطــالبي گفت

كوشـش   آيـا هـر كـس مـي توانـد بـه      : اصـل اول . كه جـامع و نـافع باشـد ذكـر مـي كنـيم      

يــا خيــر؟ و هرگــاه   حــق را بشناســد   له اي كــه در آن نــزاع اســت  أدر هــر مســ  خــود

بلكـه بـه   نرسـيد   تواند حـق را بشناسـد ولـي بـه قـدر وسـع خـود سـعي كـرد و بـه حـق            نمي

بــه نظــرش آن حــق اســت امــا در واقــع چنــين نباشــد آيــا مســتحق   چيــزي معتقــد شــد كــه

  عقاب شدن هست يا نه؟

درباره ي اين اصل صاحبنظران را . اين اصل مسائلي است كه در صدد بيان آنها هستيم

يك عده اهل نظر، قول اول را گفته اند كه خداي تعالي در هر مسئله اي : سه قول است

داليلي را گذاشته كه هر كس كوشش و سعي نمايد به قدر وسع خود امكان شناختن حق 

را دارد، و هر كس حق را نشناخت تفريط و يا تقصير كرده و ناتوان نبوده، چه در مسئله ي 

اصولي باشد و چه در فروعي و اين قول بين قدريه و معتزله و طايفه اي از اهل كالم مشهور 

است كه كوشش كننده گاهي تمكن از شناخت حق دارد و گاهي  اين: قول دوم. است

كند، و يا عقاب نكند  ي شود خدا جل جالله او را عقابناتوان است، ليكن اگر عاجز شد م

: قول سوم. و اين قول جهميه و اشعريه و بسياري از فقهاي پيرو مذاهب اربعه مي باشد

بخاطر توضيح (واند حق را بشناسد، حتمي نيست كه هر كس كه اجتهاد و استدالل كند بت

و مستحق عقاب هم نيست مگر ) يعني مي شود به حق برسد و يا نرسد: بيشتر مي گوييم

اينكه واجبي را ترك و يا حرامي را مرتكب شود، و اين قول فقهاء و پيشوايان و گذشتگان 



: اصل دوم. صحيح از دو قول سابق را جمع نموده است ،و اين قول. و عموم مسلمين است

آنچه گذشتگان و عموم گفته اند، اينست كه عقاب آخرت براي عاصيان به ترك واجب و 

يكي آنكه قدرتي براي مكلف باشد و ديگر آنكه اتمام حجت : يا فعل حرام، دو شرط دارد

و . شده باشد، و خداوند هيچ كسي را مكلف به چيزي نمي كند كه از توان او خارج باشد

م كه حكم مردم در ثواب و عقاب چگونه است و گفتيم كه عقاب كردي ما مكرر ذكر

پس هرگاه حكم . دوزخ از گناهكار به ده سبب از قبيل توبه و غيره ساقط مي گردد

چگونه اصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم در جميع امت چنين باشد، در حق  مجتهدين

ه ي اسبابي برطرف مي شود به واسط خرأگناهكاران متاز ذم و عقاب خواهد بود؟ و هرگاه 

پس درباره ي سابقين اولين از مهاجرين و انصار كه مورد رضاي خدا و ممدوح اويند، 

ما اينجا كالم را بسط ميدهيم و همه را آگاه مي كنيم و مي گوييم سخن . ؟چگونه مي باشد

در  ، اين بدگوييآنهاد چه رافضه و چه غير لفاء و ساير صحابه را مذمت مي كنكسي كه خ

وست كه ست كه متعلق به اا يان است، و در اينجا براي خدا حقعرض و آبروي ايش

كه مورد رضا و يا مورد غضب اوست، و حقي هم براي  بوده دوستي و دشمني بندگان او

خود مردم است، و معلوم است كه ما هرگاه در مورد كساني كه مقامي پايين تر از صحابه 

مشايخي كه چه در دانش و چه در امور دين با يكديگر دارند، از سالطين و علماء و 

اختالف كرده اند سخن بگوييم، و راجع به ايشان بحث كنيم، بايد سخن ما به علم و عدل 

باشد نه از روي جهل و ظلم، زيرا در هر حال عدل براي هر كس واجب و ظلم حرام است 

pκ$� :فرموده 135آيه  ي نساء باح نمي شود، خداي تعالي در سورهو به هيچ حالي م š‰r' ¯≈tƒ 

t Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ≡ §θs% ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ u!# y‰ pκ à− ¬! öθs9 uρ #’n?tã öΝ ä3Å¡à�Ρr&� . كه در اين آيه حق

فرموده يعني خيلي و بسيار قيام كننده از براي عدالت باشيد )) قوام((تعالي به صيغه ي مبالغه 

�Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÌ :فرموده 8ي  ي مائده آيه و در سوره. اشده ضرر خودتان هم باگر چه بôftƒ 

ãβ$t↔oΨ x© BΘöθs% #’n?tã �ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ( (#θà)̈?$# uρ ©!$# �  در اين آيه خداي

 در مورد عداوت با ،بنابراين .ي دشمن نهي نموده است درباره يبي عدالتي حتتعالي از 

مسلمان كه موجب آن عداوت يا تأويل و يا شبهه و يا هواي نفس باشد چگونه خواهد 



و اصحاب . پس مسلمان سزاوارتر است كه به او ظلمي نشود و در حق او عدالت شود! بود؟

رسول اهللا سزاوارترين مردماني هستند كه با ايشان در قول و عمل بايد عدالت شود، و 

ل زمين آنرا مدح نموده و اهل آنرا دوست ميدارند، و ظلم عدالت چيزي است كه تمام اه

مقصود اين است كه در هر زمان . چيزي است كه به قبح و مذمت اهل آن همه اتفاق دارند

و حكم به ما انزل اهللا علي . و مكان براي هر كس و بر هر كس عدل مطلقا واجب است

نست، و حكم به ما انزل اهللا، بر محمد، عدل خاصي است و كاملترين انواع عدل و بهترين آ

و هر كس خود را ملزم به اجراي حكم . پيامبر صلى اهللا عليه و سلم  و اتباع او واجب است

خدا و رسول نداند كافر است و اين حكم بما انزل اهللا بر تمام امت در نزاعشان در مورد 

�βÎ*sù ÷Λ :فرمود 59ي  ي نساء آيه در سوره. قادي واجب استلمي و اعتامور ع äôãt“≈uΖs? ’Îû 
&óx« çνρ–Šã sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9$# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ$#� »گاه در موردي هر

اختالف نظر و كشمكش داشتيد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد آن را به خدا و 

  .»ديپيغمبر برگردان

ــه   ــي رضــى اهللا عن ــورد ا عل ــاب م در م ــه در كت ــن آي ــه او ي )) نهــج البالغــه((نســوب ب
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��  �� منظـور از مراجعـه كـردن بـه پيغمبـر گـرفتن حكـم از        « .»�� �()�� �'�&%� $�# �"!

ــاب الهــي اســت و   ــه پيغ منظــور ازمحكمــات كت ــر گــرد كــردن ب رفتن حكــم از ســنت مب

ــده  ــد كنن ــد    ي  متح ــه نباش ــب تفرق ــه موج ــت ك ــر اس ــرت در  . »پيغمب ــين آن حض همچن

ــه ــه  128ي  خطبـــــ ــان آيـــــ �β :در بيـــــ Î*sù ÷Λ äôãt“≈uΖ s? ’Îû &óx« çνρ–Š ã sù ’n<Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ� 

�*« :فرمايـد  مـي + ,�� 	
� ,�-� ������ ��. /0 ��    ��(�)� ���12 /0 ����
رد كـردن آن   »�

حكــم كنــيم و رد كــردن بــه پيغمبــر ) قــرآن(ه خــدا ايــن اســت كــه مطــابق كتــاب خــدا بــ

  .)اين است كه به سنت پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم  چنگ بزنيم

پس اموري كه بين امت مشترك است، در آنها فقط به كتاب و سنت بايد حكم شود و 

ر ا سلطاني ملزم كند داحدي حق ندارد مردم را به قول عالم و يا اميري و يا شيخي و ي

قضاوت كنندگان سه طايفه اند، دو طائفه در «: سلم  فرمودحاليكه پيامبر صلى اهللا عليه و



و . آنكه حق را بداند و به آن قضاوت كند در بهشت است: آتش و يكي در بهشت است

آنكه حق را بداند و بر خالف آن قضاوت كند در آتش، و آنكه به ناداني براي مردم 

و هرگاه به علم و عدل حكم شود پس اگر اجتهاد كرد و  »كند نيز در آتش است قضاوت

به ثواب رسيد براي او دو اجر، و اگر خطا رفت يك اجر است، چنانكه در صحيحين از 

حال هرگاه در منازعات بين مومنين واجب . است روايت شدهپيغامبر صلى اهللا عليه و سلم 

در مورد نزاع به خدا جل جالله و رسول صلى اهللا عليه باشد كه با علم و عدل عمل شود و 

و سلم رجوع گردد، پس اين عمل درباره ي صحابه كه ممدوح خدا مي باشند واجب تر 

ولي رافضيان درباره ي صحابه راه عناد و تفرقه را پيش گرفته اند، و نسبت به بعضي . است

و تمام اين . ني غلو كرده انددر دوستي از حد تجاوز كرده و نسبت به بعض ديگر در دشم

  . هي كرده انداز تفرقه و گروه گرايي است كه خدا و رسول او از آن ن

β¨� :فرموده 159ي  ي انعام آيه خداي تعالي در سوره Î) t Ï% ©!$# (#θè% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ (#θçΡ% x.uρ $ Yèu‹ Ï© 

|Mó¡©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’Îû >ó x«� »هاى گونـاگون  ، و به دستهكسانى كه آيين خود را پراكنده ساختند 

 106و  105ي آل عمـران   و در سـوره . »!اى با آنها نـدارى  تقسيم شدند، تو هيچ گونه رابطه

ــوده �Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t :فرم Ï%©!$% x. (#θè% § x�s? (#θà�n=tF÷z $# uρ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ æΛ èεu!%ỳ àM≈oΨ Éi, t6 ø9 $# 4 y7Í× ¯≈s9 'ρé&uρ öΝ çλm; 

ë># x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪ tΠöθtƒ %Ùu‹ ö; s? ×νθã_ãρ –Š uθó¡ n@ uρ ×νθã_ãρ�. »ند آنـان كـه پراكنـده    و مباشيد مان

در [شدند و پس از آنكه روشنگريها برايشان آمد اختالف ورزيدند، و اينان عذابى بـزرگ  

  .»هايى سياه گردد هايى سفيد و چهره روزى كه چهره* دارند ]  پيش

ايشان سفيد است اهل سنت و آنان كه آنان كه صورته: در اينجا ابن عباس گويد

خداي تعالي كساني را كه دسته دسته شده و ( .صورتشان سياه است اهل بدعت مي باشند

بزرگان خود مانند خدا اطاعت  و از دهر دسته شيعه و پيرو كسي شده و تفرقه انداختن

�Ÿωuρ (#θçΡθä3 :فرموده 31ي  ي روم آيه كنند، مشرك خوانده و در سوره مي s? š∅ÏΒ 

tÅ2 Î(ô³ ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ zÏΒ š Ï% ©!$# (#θè% § sù öΝ ßγuΖƒ ÏŠ (#θçΡ%Ÿ2 uρ $Yèu‹ Ï© ( ‘≅ ä. ¥>÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝÍκ ö‰ y‰s9 

tβθãmÌ sù ∩⊂⊄∪�  » كسانى كه دينشان را بخش بخش كردند ]  همان[از * و از مشركان نباشيد



همچنين حق تعالي و  »هر گروهى به آنچه نزد خود دارند، خرسندند. و گروه گروه شدند

ي توبه  گرفته اند مشرك خوانده و در سورهرا كه دانشمندان ديني خود را ارباب  ينصار

#)� :فرمايد مي 31ي  آيه ÿρä‹ sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝ ßγuΖ≈t6÷δ â‘ uρ $\/$ t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $# uρ 

š∅ ö/ $# zΝ tƒ ötΒ !$ tΒ uρ (# ÿρã ÏΒ é& �ωÎ) (# ÿρß‰ ç6 ÷èu‹ Ï9 $ Yγ≈s9 Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ $ £ϑtã 

šχθà2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪� تاركان دنيا(و رهبان ) دانشمندان ديني(غير از خدا احبار «: يعني (

خود و مسيح ابن مريم را ارباب خود گرفتند، در صورتيكه به آنان دستور داده شده بود كه 

خدا از آنچه آنان شريك او  .ودي جز او نيستفقط خداي يگانه را بندگي كنند، معب

در برابر كشيشان،  ياين آيه و كيفيت عبادت عوام نصارپيرامون  .»سازند منزه است مي

ار و رهبان نماز نخوانده و روزه بمردم براي اح: ر آنها مي گويد كهاحاديثي وارد شده و د

براي آنان چيزهايي را حالل  نمي گرفتند، ولي شركشان از اين جهت بود كه احبار و رهبان

مي كردند و آنان هم آنرا حالل ميدانستند، و وقتي چيزهايي را حرام مينمودند، آنان نيز 


	� ������ « :فرمايد مي لمه و سآنرا حرام ميدانستند و لذا رسول خدا صلى اهللا علي  ���

� ���� ���� �� ����� �� �� � ����� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ���: يعني »��

هر كس به سخن گوينده اي گوش دهد بندگي او را كرده است، پس اگر گوينده سخن «

خدا را بگويد شنونده خدا را بندگي نموده و اگر گوينده از ابليس سخن گويد گوش 

ح است كه پيغمبر صلى اهللا عليه و نيز در حديث صحي. »كننده بندگي ابليس را نموده است

��«: م  فرمودسلو!� "�#$� % &'�() "�بنابراين مسلمانان در اختالفات خود اول  »* �

tΒuρ ÷Λ$�: بايد به كتاب خدا رجوع كنند چنانكه فرموده äø�n=tG÷z$# ÏµŠÏù ÏΒ &óx« ÿ…çµßϑõ3ßssù ’n<Î) 
«! و  .»گردد و در هر چيزى كه در آن اختالف پيدا كنيد، حكمش به خداوند احاله مى« �#$

حكم خدا را پيدا كرده اختالفاتشان را رفع نمايند، و پس از استقصاء و تفحص در قرآن، 

به سنت رسول صلى اهللا عليه و اگر باز مبهمي وجود داشت و اختالفشان رفع نشد، پس بايد 

�βÎ*sù ÷Λ :مراجعه نمايند چنانكه فرموده سلم äôãt“≈uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9$#uρ�  پس

، سنت رسول اولين مرجع براي رفع اختالف كتاب خدا يعني قرآن مي باشد و پس از قرآن



مي باشد، متأسفانه علماي ملت ما براي رفع اختالف به قرآن مراجعه صلى اهللا عليه وسلم 

خدا «: است كه فرمود روايتسلم لم از پيغمبر صلى اهللا عليه وو در صحيح مس.) نمي كنند

، كه او را بپرستيد و چيزي را شريك او قرار ندهيد، ديگر شما سه چيز را پسند كردهبراي 

ليان امر را واچنگ زنيد و متفرق نشويد، و ديگر اينكه ) قرآن(اينكه همه به ريسمان او 

، و خداي تعالي ظلم به مسلمين را چه زنده باشند و چه مرده حرام نموده و  »نصيحت كنيد

حين از رسول خدا و در صحي. و آبرويشان را محترم شمرده است خون و اموال و عرض

خون شما و اموال شما و عرض و «: فرمود 45� �
���3سلم  آمده كه در صلى اهللا عليه و

آبروي شما بر شما حرام است مانند حرمت اين روز شما، در اين شهر شما در اين ماه شما، 

كسي كه به او سخن (ند، و چه بسا مبلّغ آيا رسانيدم؟ آگاه باشيد شاهد به غايب برسا

سخن را مستقيم از پيامبر صلى اهللا عليه وسلم  بهتر بفهمد نسبت به سامع و كسي كه) ميرسد

%�tÏ :فرموده 58ي  اب آيهي احز و خداي تعالي در سوره »شنيده باشد ©!$#uρ šχρèŒ÷σãƒ 

šÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ Î( öE tóÎ/ $ tΒ (#θç6 |¡oKò2$# Ï‰ s)sù (#θè= yϑtFôm$# $ YΖ≈tF ôγç/ $Vϑ øOÎ)uρ $YΨ, Î6•Β ∩∈∇∪�. 

نات را بدون اينكه كاري كرده باشند اذيت كنند به تحقيق آنان كه مؤمنين و مؤم«: يعني

پس آن كس كه مؤمني را چه زنده و چه  .»متحمل بهتان و گناه بزرگ و روشني شده اند

بود و رسول خدا  ار دهد، داخل اين آيه خواهدمرده بدون گناهي كه موجب اذيت باشد آز

�" ���+«: صلى اهللا عليه وسلم فرمود� ,��- ./01� ,23'� ./01 �� 4�وآن كس كه  .»�(

اجتهاد كرده و كمال كوشش خود را در كتاب و سنت مصروف داشته گناهي بر او نبوده و 

ا خدا او را بسبب ديگري و آنكه گناهي كرده و توبه نموده و ي. اذيت او بدون جهت است

كتسب مي بدون جهت و به غير ما ااو آمرزيده بطوري كه عقابي بر او نمانده، پس اذيت 

�ωuρ =tGøótƒ Ν :فرمايد مي 12ي  ي حجرات آيه باشد خداي تعالي در سوره ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/� 

ود مؤمنين در دعاي خكه  دستور داده 10ي  ي حشر آيه رهو همچنين حق تعالي در سو

$� :دنچنين بگوي uΖ −/u‘ ö Ï�øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡ uθ÷z \} uρ š Ï% ©!$# $tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’Îû $uΖÎ/θè=è% 

yξÏî t Ï% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ# u� ما و برادران ديني ما را كه پيش از ما ايمان آوردند  ،خداوندا«: يعني



و در حديث صحيح است كه . »قرار مدهبيامرز و در دلهاي ما كينه اي نسبت به مؤمنين 

، عرض شد اگر چه در او »ذكر آنچه درباره ي برادرت كه او آنرا خوش ندارد غيبت است«

پس هر . »اگر آنچه ميگويي در او باشد غيبت كرده اي و گر نه تهمت است«: باشد؟ فرمود

وان كس كسي را به آنچه كه در او نيست وصف كند تهمت زده است، پس چگونه ميت

 و كسي كه بگويد! تهاي ناروا داد؟نسباصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه وسلم  درباره ي

مجتهدي عمدا ظلم و يا عصيان كرده يا مخالفت كتاب و سنت نموده در حاليكه چنين 

ليكن در مواردي غيبت جايز . نباشد بهتان زده است، و اگر چنين باشد غيبت كرده است

ده مثل اينكه بر وجه قصاص و داد خواهي باشد، و يا آنكه در آن است و خدا آنرا مباح نمو

براي مصلحت ديني حاجتي باشد، و يا براي نصيحت مسلمين باشد، پس آنكه از باب 

قصاص است مانند گفتار مظلوم شكايت كننده، كه مي گويد فالني مرا زده و يا حق مرا و 

 �ω � :فرموده 148ي  ي نساء آيه در سورهنند اينها كه خداي تعالي يا مال مرا گرفته، و ما

6=Ïtä† ª!$# tôγyfø9 $# Ïþθ6¡9$$Î/ zÏΒ ÉΑöθs)ø9$# �ωÎ) tΒ zΟÎ=àß� خدا بدگويي آشكارا را دوست «: يعني

اين آيه درباره ي كسي نازل شده كه قومي او را  .»نميدارد مگر آنكه به او ظلم شده باشد

؛ زيرا اكرام ضيف واجب مي باشد، چون حق او مهمان كردند ولي به او اكرامي نكردند

 يه براي مصلحت ديني است مانند فتواما آنچ. اداء نشد حق داشت كه شكايت علني كند

خواستن هند دختر عتبه زوجه ابوسفيان كه در حديث صحيح است كه به رسول خدا صلى 

 طفالم كافي باشدابوسفيان بخيل است به من آنچه براي من و ا: سلم  عرض كرديه واهللا عل

كفايت خود و اطفالت از مالش به قدر «: سلم  به هند فرمودپيغمبر صلى اهللا عليه و. نميدهد

بر او انكار نكرد و قول او را زشت نشمرد، زيرا  صلى اهللا عليه و سلمپس رسول خدا . »بگير

هللا عليه ند قول رسول صلى او اما آنچه بر وجه نصيحت باشد مان. از جنس مظلوم بوده است

به فاطمه بنت قيس زماني كه درباره ي خواستگارهايش مشورت كرد و گفت  و سلم

اما معاويه بي چيز است مالي ندارد، و «: ابوجهم و معاويه مرا خواستگاري كرده اند؟ فرمود

با اسامه  -ا كتك ميزنديعني زنان ر -اما ابوجهم عصاي خود را از گردن خود بر نميدارد



و همچنين هرگاه كسي مشورت . در مورد مشورت بايد حقيقت را گفت كه »ازدواج كن

  .نمود كه با چه كسي معامله كند؟

و نصـيحت و خيــر خــواهي واجـب اســت اگــر چـه بــا او مشــورت هـم نكــرده باشــد،      

ــود    ــه فرم ــلم ســه مرتب ــه و س ــن نصــيحت اســت،  «: چنانكــه رســول خــدا صــلى اهللا علي دي

ــود  ــراي كــه؟ فرم ــد ب ــراي خــدا: عــرض كردن ــراي رســول او، و  ب ــاب او، و ب ــراي كت ، و ب

ــردم     ــوم م ــراي عم ــلمين و ب ــه ي مس ــراي ائم ــي را در   . »ب ــي غلط ــر كس ــين اگ ــم چن  و ه

ــر او دروغ بســته، و  روايــت رســول خــدا صــلى اهللا عليــه وســلم   ــا عمــدا ب وارد ســاخته و ي

ــ  ــا در مس ــدد و ي ــر عــالمي دروغ ببن ــا ب له اي از مســائل علمــي و عملــي رأي غلــط دهــد  أي

ــل علــ  ــردم را       اه ــي م ــوي گمراه ــد، و جل ــرمال كنن ــان و ب ــط و دروغ او را بي ــد غل م باي

بگيرنــد، پــس در ايــن مــورد هرگــاه انســان از روي علــم و عــدالت ســخن گويــد، و قصــد 

او نصــيحت باشــد، خــدا بــه او ثــواب ميدهــد خصوصــا در مــوردي كــه كســي دعــوت بــه  

تـر از دفـع شـر هـر     بدعت كنـد كـه بيـان بـدعت او بـراي مـردم واجـب و دفـع شـر او مهم         

و حكــم آنكــه بــا اجتهــاد خــود در علــم و ديــن رأي دهــد حكــم امثــال او . راهزنــي اســت

ــت      ــيده اس ــواب رس ــه ث ــاهي ب ــه و گ ــا رفت ــاهي خط ــت، گ ــدين اس ــاهي دو . از مجته و گ

مــردي كــه بــا زبــان و يــا بــا دســت اخــتالف دارنــد هــر يــك معتقــد اســت كــه ثــواب بــا   

مرزشــند، چنانكــه نظيــر ايــن در بــين صــحابه اوســت و گــاهي هــر دو خطــا رفتــه و مــورد آ

ــات ايشــان چــه از اصــحاب  . وجــود دارد ــذا از منازع ــد    �و ل ــابعين باي باشــند و چــه از ت

خـــودداري نمـــود چـــون دو مســـلمان در قضـــيه اي نـــزاع كـــرده و گذشـــته انـــد و بـــه  

و آينــدگان حقيقــت و واقــع امــر گذشــته را نمــي داننــد و اگــر  . آينــدگان مربــوط نيســت

ينــد، بــدون علــم و بــدون عــدالت اســت، و اذيــت ايشــان را بــدون حــق در بــر ســخني بگو

ــاز        . دارد ــد، ب ــوده ان ــار ب ــا خطاك ــار و ي ــرف گناهك ــر دو ط ــه ه ــوند ك ــا ش ــر شناس و اگ

بــود، و ذكرشــان بــدون مصــلحت راجحــه جــايز نيســت و از بــاب غيبــت مــذموم خواهــد  

ــد نگ  رســول خــدا صــلى اهللا عليــه وســلم  وييــد و فرمــود از نيــز فرمــود مردگــان خــود را ب

آنــان بــه نيكــي يــاد كنيــد بنــابراين غيبــت بــه هــيچ وجــه جــايز نيســت خصوصــا اصــحاب  

ــان        ــاالتر و آبرويش ــان ب ــر و قدرش ــان بزرگت ــت ايش ــه حرم ــيهم ك ــوان اهللا عل ــول رض رس



واالتر اسـت، و از فضايلشـان بخصـوص و يـا بـه عمـوم آنقـدر ثابـت شـده كـه بـراي غيـر             

ر آن ذم ايشـان بـر آنچـه بـين خودشـان بـوده گنـاه        پـس سـخني كـه د   . ايشان ثابت نيسـت 

  . بيشتري دارد

   
 


